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BÁO CÁO 

Thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới  
nâng cao cho xã Hoàng Đồng năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016 - 2020;  

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016 - 2020;  

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Ban hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ Quyết định 1770/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công 

nhận, công nhận lại, thu hồi quyết định công nhận và thực hiện việc công bố, 

công bố lại, công bố thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ Công văn số 35/BCĐ-NTM ngày 26/3/2019 của Ban Chỉ đạo các 

chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn về xây dựng xã nông thôn mới 

nâng cao giai đoạn 2019-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 01/3/2019 của BCĐ xây dựng 

Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và tuyên truyền 

xây dựng nông thôn mới năm 2019; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 04/3/2019 

của UBND thành phố về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới năm 2019; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/3/2019 thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm về đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019; Kế hoạch số 

244/KH-BCĐ ngày 22/8/2019 và Kế hoạch số 278/KH-BCĐ ngày 24/9/2019 

của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố về rà sóa, đánh 
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giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới; Bộ tiêu chí xây 

dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn 

mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 và thẩm tra, thẩm định, đánh giá kết quả 

thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Hoàng Đồng năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 4253/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND 

thành phố Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; 

Căn cứ đề nghị của UBND xã Hoàng Đồng tại Tờ trình số 137/TTr-

UBND ngày 29/11/2019 về việc thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao năm 2019; 

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí 

nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã, UBND thành phố báo cáo kết quả thẩm 

tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cho xã Hoàng Đồng 

năm 2019, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THẨM TRA 

Thời gian thẩm tra từ ngày 21/11/2019 đến ngày 03/12/2019: 

1. Về hồ sơ 

UBND xã Hoàng Đồng đã lập hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao năm 2019 gồm:  

1.1. Quyển 1: 

- Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 29/11/2019 về việc thẩm tra, xét công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; 

- Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn công nhận xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới 

năm 2015 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;  

- Công văn số 153/UBND ngày 29/8/2019 đăng ký xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2019; 

- Quyết định thành lập 252/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND xã 

Hoàng đồng về việc thành lập Đoàn đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới nâng cao; 

- Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 19/11/2019 của UBND xã Hoàng Đồng 

về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020; 

- Báo cáo 323/BC-UBND ngày 29/11/2019 của UBND xã Hoàng Đồng 

tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xã 

về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2019; 
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- Biên bản cuộc họp 15/11/2019 của các thành viên Ban Chỉ đạo xã, Ban 

Quản lý xã, các Ban Phát triển thôn xã Hoàng Đồng đề nghị xét, công nhận xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; 

1.2. Quyển 2:  

- Tập các văn bản, tài liệu liên quan đến kết quả đánh giá, nghiệm thu của 

các cơ quan chuyên môn đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

trên địa bàn xã ; 

- Một số hình ảnh minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của 

xã Hoàng Đồng. 

Nhận xét: Hồ sơ của xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn lập đáp ứng 

yêu cầu theo quy định tại Quyết định 1770/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ 

sơ xét, công nhận, công nhận lại, thu hồi quyết định công nhận và thực hiện việc 

công bố, công bố lại, công bố thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020. 

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

   2.1. Tiêu chí số 1 về đường giao thông 

 a) Yêu cầu của tiêu chí: 

 1.1. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã được giao quản lý cụ thể, 

được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp theo quy định, đạt 100% 

 1.2.  Đường trục thôn, xóm: Đạt 

 - Tỷ lệ km được cứng hóa mặt đường đạt quy định của Bộ Giao thông vận 

tải ≥ 80% 

 - Có rãnh thoát nước hai bên đường hoặc đảm bảo thoát nước tốt vào mùa 

mưa, không ứ đọng ≥  90% 

 - Có biển báo giao thông đầu các trục thôn (biển báo hạn chế tải trọng xe, 

biển chỉ dẫn...) Đạt 

 1.3.  Đường ngõ, xóm: Đạt 

 - Tỷ lệ km được cứng hóa mặt đường (mặt đường tối thiểu 2,0m; trừ 

trường hợp bất khả kháng mặt đường rộng 1,0m)  ≥ 75% 

 - Có rãnh thoát nước mặt đường hoặc đảm bảo thoát nước tốt, không lầy 

lội vào mùa mưa: Đạt 

 b) Kết quả thực hiện tiêu chí: 

 - Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Phong trào làm đường giao thông 

nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được cán bộ và 
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nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, góp công, 

góp kinh phí làm đường.  Từ năm 2016 đến năm 2019 làm được 33 tuyến đường 

ngõ, dài 3,16 km, kinh phí đã thực hiện 3.176 triệu đồng, trong đó nhân dân 

đóng góp 1.446 triệu đồng; làm 1.094,6m rãnh thoát nước bảo đảm vệ sinh môi 

trường; lắp đặt 79 biển báo giao thông ở đầu các trục thôn, kinh phí thực hiện 

920.000.000 đồng; Xây dựng mới được 02 tuyến vỉa hè dọc theo tuyến đường 

Quốc lộ 234 dài 500m, kinh phí thực hiện 1.700 triệu đồng, nhân dân hiến đất.  

 - Kết quả thực hiện:  

+ Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã được giao quản lý cụ thể, 

được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp theo quy định. 

UBND thành phố đã có Quyết định phê duyệt danh mục đường xã để 

quản lý sửa chữa và bảo dưỡng cụ thể cho từng tuyến, trong đó đã có 100% 

(23,521/23,521 km) các tuyến đường trục xã của xã Hoàng Đồng (có các Quyết 

định giao quản lý kèm theo). 

+ Đường trục thôn, xóm: Tổng chiều dài 35 tuyến đường trục thôn, xóm 

là 12.059m chiều dài các tuyến đường trục thôn, xóm đã cứng hóa theo tiêu 

chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải là 11.672/12.059m đạt tỷ lệ 96,79%. Các chỉ 

tiêu kỹ thuật 35 tuyến cơ bản đạt được quy mô đối với đường trục thôn (tương 

đương cấp C).  

Các tuyến đường đều đã có rãnh thoát nước hoặc đảm bảo thoát nước, 

không gây ứ đọng, lầy lội, đảm bảo đi lại quanh năm là 12.059m đạt tỷ lệ 100%. 

Điểm đầu của các tuyến đường trục thôn đã có các loại biển bảo (biển chỉ 

dẫn vào thôn, biển hạn chế tại trọng ở những tuyến cần hạn chế, biển báo giao 

nhau với đường ưu tiên...). 

Đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại 

thuận tiện quanh năm 11,672/12,059km đạt 96,79%; Đường ngõ, xóm sạch và 

không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%. 

+ Đường ngõ, xóm: Tổng chiều dài các tuyến đường ngõ xóm là 46.563m, 

chiều dài các tuyến đường đã được cứng hóa là 40.708/46.563m đạt tỷ lệ 

86,78% (các tuyến đường đảm bảo bề rộng mặt đường đạt từ 2m trở lên). 

Các tuyến đường đảm bảo có rãnh thoát nước hoặc thoát nước tự nhiên 

theo địa hình, đảm bảo không lầy lội, ngập úng vào mùa mưa 

Đánh giá chung tiêu chí số 01 về giao thông: Đạt 

2.2. Tiêu chí số 2 Nhà văn hóa, khu thể thao: 

2.2.1. Nhà văn hóa, khu thể thao xã 

a) Nhà văn hóa xã: đã được đầu tư xây dựng năm 2014 trên diện tích đất 

khu nhà văn hóa 4.482 m2 với quy mô xây dựng hội trường 200 chỗ ngồi, tổng 
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kinh phí xây dựng là 2,53 tỷ đồng, có khu vệ sinh, cổng, tường rào bao quanh, 

05 phòng chức năng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.  

+ Phòng đọc sách, báo - thư viện: Có tủ và giá sách, có bàn đọc, ghế ngồi 

đảm bảo phục vụ nhân dân.  

 + Phòng Thông tin truyền thanh: Có Đài Truyền thanh xã, thực hiện chức 

năng phát thanh của xã, có bộ máy phát thanh đến các thôn. 

 + Phòng câu lạc bộ: Tổ chức sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ tại xã; (sử 

dụng chung với hội trường nhà văn hóa đa năng của xã); Hội trường có một số 

trang thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt như: Ti vi, loa, micro, ămpli, bàn ghế... 

 - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Thành lập được 02 Câu lạc bộ: Câu 

lạc bộ đàn và hát then xã Hoàng Đồng; Đội văn nghệ quần chúng xã Hoàng 

Đồng. Câu lạc bộ đàn và hát then xã phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các hội nghị 

ngày Đại đoàn kết toàn dân được 10 cuộc. Đội văn nghệ quần chúng xã tham gia 

phục vụ diễn văn nghệ chào mừng tại Đại hội khuyến học của xã và mở màn 

chương trình văn nghệ lễ hội Đền Vua Lê hàng năm. 

+ Thường xuyên được tổ chức thu hút 3.632/11.531 người, bằng 32% 

tổng số người dân tham gia.  

+ Thu hút nhân dân thụ hưởng và tham gia các hoạt động sáng tạo văn hóa 

là 2.497/11.531 người, bằng 22% tổng số người dân tham gia. 

b) Khu thể thao xã 

- Có 01 sân bóng đá 07 người; xà đơn; xà kép; sân cầu lông. 

- Có một số dụng cụ, trang thiết bị tập luyện đảm bảo theo công trình thể 

dục, thể thao và các môn thể thao phù hợp với địa phương như: bóng chuyền, 

bóng chuyền hơi, cầu lông, đẩy gậy, kéo co, đá cầu... 

- Hoạt động thể dục thể thao:  

+ Xã có 01 câu lạc bộ bóng chuyền hơi. 

+ Thi đấu thể thao: Tổ chức trung bình mỗi năm 04 giải thể thao. 

+ Thu hút nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 

2.837/11.531, bằng 25% tổng số người dân.  

- Điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ và người cao tuổi: Xã đã bố trí 

kết hợp với khu thể thao chung của xã thu hút trẻ em và người cao tuổi trên địa 

bàn xã tham gia hoạt động 30% thời gian hoạt động. 

2.2.2. Nhà văn hóa và sân thể thao thôn 

a) Nhà văn hóa thôn 

 - 18/18 thôn có đầy đủ trang thiết bị văn hóa theo quy định đạt 80% trở 

lên, cụ thể như: Bộ thiết bị âm thanh; trang trí, khánh tiết, bàn ghế; tủ sách, 
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tranh, ảnh tuyên truyền phục vụ thiếu nhi; bản tin, nội quy hoạt động… Một số 

nhà văn hóa đã chủ động huy động xã hội hóa đầu tư một số thiết bị tập luyện 

thể dục thể thao như: xà đơn, xà kép, sân cầu lông, bàn bóng bàn, cờ vua, cờ 

tướng phục vụ cho nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.   

 - Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường xuyên: 18/18 thôn tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút 30% trở lên/tổng số dân tham gia; hoạt 

động văn hóa vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em đạt 30% thời gian hoạt động. Cụ 

thể như: hoạt động của câu lạc bộ đàn then, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc 

bộ văn nghệ quần chúng, các hoạt động cho thanh thiếu niên trong thời gian hè, 

ngày 01/6, ngày tết trung thu...Tập luyện các chương trình văn nghệ phục vụ hội 

nghị của thôn, tham gia các cuộc thi của xã, thành phố...vv. 

b) Sân thể thao thôn 

 - 18/18 thôn có sân tập thể thao đơn giản hoặc ghép với sân thể thao các 

cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thôn đảm bảo đủ diện tích từ 200m2 trở 

lên (có văn bản đồng ý sử dụng chung của các đơn vị) và có các dụng cụ thể 

thao tối thiểu phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương (Có 

biểu kèm theo) 

- 18/18 thôn có dụng cụ thể dục, thể thao phổ thông, dụng cụ thể thao 

truyền thống và có dụng cụ tập thể dục thể thao đơn giản cho người Cao tuổi và 

trẻ em phù hợp với phong trào của địa phương như: bóng đá, bóng chuyền, bóng 

chuyền hơi, cầu lông, đánh cờ, đẩy gậy... 

 - Thu hút người dân tham gia hoạt động thể dục thể thao thường xuyên 

đạt 2.156/11.351 người, bằng 19% tổng số dân. 

Đánh giá chung tiêu chí số 02 về Nhà văn hóa, khu thể thao: Đạt 

2.3. Thủy lợi 

 a) Yêu cầu của tiêu chí:  

 - Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp sau khi chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng phù hợp được tưới tiêu chủ động bởi công trình thủy lợi ≥ 90%. 

 - Có mô hình áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản 

xuất phát triển các loại cây trồng có giá trị cao phục vụ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ≥ 01 mô hình. 

 - Các đơn vị sử dụng nước (UBND cấp xã, HTX, THT,...) xây dựng kế 

hoạch tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình thủy lợi, có kế hoạch phân 

phối, điều tiết nước đảm bảo cấp nước tiết kiệm, kịp thời và hiệu quả: Đạt 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Trên địa bàn xã hiện có 02 trạm bơm, gồm trạm bơm Thẩm Sinh, Nà Tâm 

phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Có 04 hồ chứa nước và 04 đập dâng, nước phục 
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vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt chủ yếu lấy từ các hồ, đập trong khu 

vực: Nà Tâm, Thâm Sỉnh, Bó Diêm và được dẫn về các thửa ruộng bằng hệ 

thống kênh mương thủy lợi. Năng lực tưới của các công trình thủy lợi đạt 93,8% 

(Trong đó năng lực tưới của các hồ chứa đạt 96,4%; năng lực tưới của các đập 

dâng đạt 100%; năng lực tưới của các tuyến mương đạt 50%). Tổng số chiều dài 

kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã hiện có 11,53 km, trong đó đã kiên cố hố 

được 10,73km đạt 93,1%, còn lại 0,8 km mương đất cần được kiên cố hóa Hệ 

thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới phục phục vụ cho hoạt động 

sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã.  

Xã có 01 mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước được áp dụng trên địa bàn 

xã: Công trình Tuyến đường ống cấp nước tưới lúa và cây ăn quả Bó Diêm-Nà 

Pàn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn được xây dựng là mô hình điểm trong 

tưới tiết kiệm (áp dụng tưới nhỏ giọt) phục vụ tưới cho 12 ha cây ăn quả như 

cam canh, ổi... tại HTX Nà Trang thuộc thôn Hoàng Thanh và Nà Pàn, xã Hoàng 

Đồng. 

Xã phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố quản 

lý, khai thác công trình thủy lợi hàng năm đều xây dựng kế hoạch, tổ chức quản 

lý, khai thác, vận hành giữa UBND xã và đơn vị vận hành công trình thủy lợi, 

điều tiết nước đảm bảo cấp nước tiết kiệm, kịp thời và hiệu quả.  

Đánh giá chung tiêu chí số 03 về Thủy lợi: Đạt 

2.4. Hệ thống điện 

a) Yêu cầu tiêu chí:  

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn 

điện, có sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, đạt 100%. 

- Đường giao thông đi qua khu dân cư tập trung có điện chiếu sáng ≥ 

50%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Nguồn điện cung cấp cho xã Hoàng Đồng là lưới điện quốc gia 35KV 

được dẫn từ trạm 110KV thành phố Lạng Sơn, có 18 trạm biến áp, đường dây hạ 

thế bọc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành điện, không có đường dây trần. 

Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện, đảm bảo an toàn cho 

người sử dụng, hiện nay trên địa bàn xã có 18/18 thôn, 2840/2840 hộ dân được 

sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn điện, có sử dụng các thiết bị 

tiết kiệm điện 100%. 

Trong năm 2018 và 2019, xã  triển khai thực hiện hỗ trợ lắp điện chiếu 

sáng qua khu dân cư 690 bóng, kinh phí 1.527 triệu đồng, trong đó nhân dân 

đóng góp ngày công và kinh phí 403,48 triệu đồng. Tổng số chiều dài đường 
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giao thông khu đông dân cư tập trung là 23.521m. Trong đó đường giao thông 

có hệ thống điện chiếu sáng là 18.373/23.521 m, đạt tỷ lệ 78%. 

Đánh giá chung tiêu chí số 04 về Hệ thống điện: Đạt 

2.5. Trường học 

a) Yêu cầu của tiêu chí:  

 Trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy 

học, đạt 100%. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Trên địa bàn xã có 04 trường học, trong đó 04/04 duy trì trường đạt chuẩn 

quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, đạt 100%, cụ thể: 

 Trường Mầm non: Trường đã đạt chuẩn quốc gia năm 2009 (Quyết định 

số 1313/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn), năm 2017 được 

đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây mới khu nhà hiệu bộ với tổng kinh phí gần 3 tỷ 

đồng, xây mới điểm trường Khuổi Khuốc với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng, 

năm 2019 cải tạo khu nhà vệ sinh trường chính và khoan giếng nước điểm 

trường Khuổi Khuốc với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng. 

 Trường Tiểu học: 02 trường tiểu học, trường tiểu học Hoàng Đồng được 

công nhận đạt chuẩn năm 2003 (theo Quyết định số 7305/QĐ-BGDĐT-GDT 

ngày 18/12/2003) và trường tiểu học Lê Văn Tám được công nhận đạt chuẩn 

(theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn), năm 2019 được đầu tư sửa chữa phòng bảo vệ trường chính và xây mới 

nhà vệ sinh điểm trường Nà Đon. Trường tiểu học Hoàng Đồng được cải tạo, 

nâng cấp nằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy, học và nhu cầu tuyển sinh của nhà 

trường, đảm bảo các tiêu chí về cơ sở vật chất duy trì đạt chuẩn quốc gia với 

tổng kinh phí 13,667 tỷ đồng.  

 Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia năm 2005 (theo Quyết định 

số 1244/QĐ-UBND ngày 13/7/2005 của UBND tỉnh Lạng Sơn), được đầu tư hệ 

thống mãi vòm với tổng kinh phí trên 68 triệu đồng.  

Đánh giá chung tiêu chí số 05 về Trường học: Đạt 

2.6. Truyền thông 

a) Yêu cầu của tiêu chí:  

 - Đài truyền thanh xã:  

 + Đài truyền thanh xã và hệ thống loa truyền thanh tại các thôn hoạt động 

hiệu quả, ổn định, đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 2h/ngày trong đó có 

thời lượng dành cho phát sóng các nội dung thông tin, tuyên truyền từ chính 

quyền cấp xã. 

 + Đảm bảo 75% hộ dân nghe được thông tin từ hệ thống loa hoạt động.. 
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 - Xã có Trang thông tin điện tử của xã hoặc Trang thông tin điện tử thành 

phần trên cổng/trang thông tin điện tử của huyện cung cấp tối thiểu các thông 

tin: 

 + Tổ chức bộ máy hành chính, thông tin liên hệ của cán bộ, công chức. 

+ Thông tin địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, văn hóa, di tích, danh 

thắng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của xã. 

+ Tin tức hoạt động của xã. 

+ Thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật. 

  b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Đài truyền thanh xã 

+ Mặt bằng, trang thiết bị: có 01 hệ thống đài truyền thanh xã tại thôn 

Hoàng Tân  nằm tại vị trí trong khuôn viên UBND xã; có phòng đặt thiết bị, cột 

anten phát sóng phù hợp với yêu cầu trên địa bàn xã. Đài truyền thanh xã thực 

hiện tiếp sóng  Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PTTH tỉnh và xã tự sản xuất các 

chương trình phát thanh tin, bài địa phương. 

+ Thời gian phát sóng: sáng từ 6h00' đến 7h00', chiều 17h00' đến 19h00'. 

+ Có17/18 thôn có hệ thống cụm thu, loa truyền thanh hoạt động hiệu quả 

ổn định, thời gian hoạt động tối thiểu 02 giờ/ngày, đảm bảo trên 85% các hộ dân 

được nghe thông tin từ hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền về chủ trương, 

đường lối chính sách pháp luật của đảng, nhà nước và chính quyền địa phương. 

(Thôn Hoàng Thủy không có cụm thu, loa truyền thanh do địa hình thôn nằm xa 

trung tâm xã, không thu được tín hiệu từ trạm phát UBND xã Hoàng Đồng).  

+ Đã tổ chức thông tin trên 15 bài về các hoạt động của xã, thông tin 

tuyên truyền phổ biến phát luật trên hệ thống đài truyền thanh của xã. 

- Xã có trang thông tin điện tử của xã hoặc trang thông tin điện tử thành 

phần trên công/trang thông tin điện tử của huyện 

+ Xã có trang thông tin điện tử địa chỉ trang tin 

hoangdong.thanhpho.langson.gov.vn  hàng tháng thành phố cung cấp các thông 

tin để phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh của xã. 

+ Trang thông tin  điện tử thông tin về bộ máy hành chính cấp xã và có số 

điện liên lạc của cán bộ công chức xã, niêm yết và thông tin trên hệ thống đài 

truyền thanh xã để nhân dân được biết. 

+ Thông tin về địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, giới thiệu về văn 

hóa, di tích lịch sử, danh thắng, quảng bá đặc sản cây ăn quả, thế mạnh của xã 

đến nhân dân. 

 + Tin tức hoạt động của xã. 
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+ Thông tin tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật. 

Đánh giá chung tiêu chí số 06 về Truyền thông: Đạt 

2.7. Nhà ở và công trình phụ trợ 

a) Yêu cầu của tiêu chí:  

- Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng ≥ 90%. 

- Nhà ở có kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán đặc trưng của địa 

phương và nhà ở dân cư phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, 

thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. 

- Các công trình phụ trợ (sân, cổng, ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, nhà 

tiêu, nhà bếp) được bố trí thuận tiện sinh hoạt, hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ quan. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định của bộ Xây dựng: Trên địa bàn xã 

có 2.782 ngôi nhà, trong đó có 2.776 Nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ 

Xây dựng (niên hạn sử dụng trên 20 năm, diện tích sử dụng tối thiểu 10m2/người 

có các công trình đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như nhà bếp, nhà vệ sinh, 

nước sinh hoạt, nhà tắm...) chiếm 99,78%; có 06 nhà không đạt chuẩn chiếm 

0,22%. 

 - Nhà ở có kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán đặc trưng của địa 

phương và nhà ở dân cư phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, 

thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ: Trên địa bàn xã có 2782/2782 ngôi nhà có 

kiến trúc phù hợp, trong đó có 2769 ngôi nhà sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa 

học, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ chiếm 99,5%; có 14 nhà chưa được sắp 

xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, vệ sinh sạch sẽ chiếm 0,5%. 

- Các công trình phụ trợ (sân, cổng, ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, nhà 

tiêu, nhà bếp) được bố trí thuận tiện sinh hoạt, hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ quan: 

Trên địa bàn xã có 2.782 ngôi nhà, trong đó có 2769 ngôi nhà có các công 

trình phụ trợ (sân, cổng, ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp) 

được bố trí thuận tiện sinh hoạt, hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ quan chiếm 99,5% ; 

có 14 nhà các công trình phụ trợ (sân, cổng, ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, 

nhà tiêu, nhà bếp) chưa được bố trí thuận tiện sinh hoạt, hợp vệ sinh, bảo đảm 

mỹ quan chiếm 0,5%. 

Đánh giá chung: Trên địa bàn xã có 2782 ngôi nhà, trong đó có 2748 Nhà 

ở đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao (niên hạn sử dụng trên 20 năm, diện 

tích sử dụng tối thiểu 10m2/người, và nhà ở dân cư được sắp xếp gọn gàng, ngăn 

nắp, khoa học, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ...) chiếm 98,8%; có 34 nhà 

không đạt chuẩn chiếm 1,2% 

Đánh giá chung tiêu chí số 7 về nhà ở và công trình phụ trợ: Đạt 
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2.8. Thu nhập:  

a) Nội dung tiêu chí:  

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2019: 39 triệu đồng. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Tình hình tổ chức triển khai: Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển sản xuất 

nâng cao thu nhập cho người dân, UBND xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân 

chăm lo phát triển nông nghiệp trên địa bàn. Các mô hình hỗ trợ phát triển sản 

xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân. Tháng 10/2019 

kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu người là 39,46 triệu đồng. 

Đánh giá chung tiêu chí số 8 về Thu nhập: Đạt 

2.9. Hộ nghèo:  

a) Yêu cầu của tiêu chí:  

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2018-2020: ≤ 6% 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Các tổ chức đoàn thể đã triển khai các mô hình giảm nghèo có hiệu quả 

như: Mô hình tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ hộ thoát nghèo của hội Liên hiệp phụ nữ 

xã; Cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn để phát triển sản xuất của hội nông 

dân, hội phụ nữ, hội Cựu chiến binh, đoàn thanh niên. hàng năm thường xuyên 

triển khai thực hiện các chương trình ủy thác cho vay vốn Ngân hàng Chính 

sách xã hội, với lãi xuất ưu đãi. Hàng năm tổ chức gặp mặt các hộ nghèo trên địa 

bàn, triển khai hỗ trợ kinh phí phát triển sản xuất, đã hỗ trợ phát triển chăn nuôi, 

sản xuất cho 35 lượt hộ với số tiền là 43.500.000đ; Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 

nhà ở được 10 hộ với tổng kinh phí 174.000.000 đồng 

UBND thành phố đã ban hành Quyết định 3814/QĐ-UBND ngày 

04/10/2019 của UBND Thành phố Lạng Sơn phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo Thành phố Lạng Sơn năm 2019. UBND xã Hoàng Đồng đã ban 

hành Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 03/9/2019 công nhận kết quả rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 và Quyết định số 219/QĐ-UBND, ngày 

27/9/2019 công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ 

thoát cận nghèo cuối năm 2019). Tổng số hộ nghèo của xã Hoàng Đồng là 07 hộ 

nghèo/3.646 hộ, chiếm tỷ lệ 0,19%. 

Đánh giá chung tiêu chí số 9 về Hộ nghèo: Đạt 

2. 10. Tiêu chí số 10 về Phát triển sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất 

a) Yêu cầu của tiêu chí:  

- Có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tham gia vào chuỗi liên kết hoặc 

một khâu trong chuỗi liên kết (sản xuất, tiêu thụ, dịch vụ,...). 
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- Có mô hình phát triển sản xuất gắn với sản phẩm trọng điểm của địa 

phương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, có sự liên kết trong tổ chức sản 

xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã...; sản phẩm trọng điểm được xây dựng nhãn 

mác, bao bì, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có định hướng phát triển 

dịch vụ, du lịch phù hợp... 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

Xã có hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tham gia vào chuỗi liên kết hoặc 

một khâu trong chuỗi liên kết (sản xuất, tiêu thụ, dịch vụ,...): Hợp tác xã Nà Sèn 

và HTX Nà Trang, HTX Chi Mạc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các thành 

viên HTX; kinh doanh có lãi 02 năm liên tục; hoạt động theo quy định của Luật 

Hợp tác xã năm 2012; 

Trên địa bàn xã có mô hình phát triển sản xuất gắn với sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực hoặc sản phẩm nông nghiệp khác sản xuất có hiệu quả của địa 

phương: Hợp tác xã Nà Sèn, HTX Nà Trang; có thực hiện liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm; được sản xuất theo quy trình và chất lượng thống nhất giữa 

các bên tham gia liên kết; giá bán sản phẩm không thấp hơn giá trị trường tại 

thời điểm thu hoạch; không xảy ra hiện tượng phá vỡ hợp đồng liên kết trên địa 

bàn xã. 

Sản phẩm phải được xây dựng nhãn mác, bao bì, đảm bảo chất lượng, vệ 

sinh an toàn thực phẩm theo quy định: HTX Nà Sèn, HTX Nà Trang; Phù hợp 

với điều kiện sản xuất của địa phương, sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, có chất lượng cao, giá thành cạnh tranh và gắn với hoạt động sinh kế của 

đa số người dân trong xã hoặc có hiệu quả kinh tế cao (gấp tối thiểu 1,5 lần sản 

phẩm đại trà khác của xã) và có tiềm năng mở rộng, thu nhập 207triệu đồng/1ha.  

Đánh giá chung tiêu chí số 10 về Phát triển sản xuất và hình thức tổ 

chức sản xuất: Đạt 

2.11. Tiêu chí số 11 về Văn hóa, Giáo dục, Y tế 

a) Yêu cầu của tiêu chí:  

a) Nội dung tiêu chí:  

- Văn hoá: 

+ Tỷ lệ thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 

2 năm trở lên ≥ 90% 

+ Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá ≥ 90% 

+ Xã có các câu lạc bộ Văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng hoạt động 

có hiệu quả: Đạt   

+ Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống có 

đặc thù riêng: Đạt 
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- Giáo dục: 

+ Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 theo quy định hiện hành: Đạt 

+ Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học 

cơ sở mức độ 3 theo quy định hiện hành: Đạt 

+ Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo ≥ 65% 

- Y tế: 

+ Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế với số điểm từ 85 điểm trở lên; thực 

hiện tốt công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch, không có 

tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người. 

+ Tỷ lệ người tham gia BHYT ≥ 90% 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Văn hoá: 

+ Tỷ lệ thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 

hu dân cư văn hóa: Năm 2018 Xã Hoàng Đồng có 19/20 thôn đạt thôn văn hóa, 

đạt tỷ lệ 92,8% (Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND 

thành phố Lạng Sơn); Năm 2019 xã có 18/18 thôn đạt thôn văn hóa, đạt tỷ lệ 

100% (Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thành phố 

Lạng Sơn). 

+ Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND xã 

Hoàng Đồng, năm 2019 tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 

2.857/3.013, đạt tỷ lệ 94,8%.  

+ Xã có 03 câu lạc bộ và thường xuyên duy trì hoạt động tốt các câu lạc 

bộ như: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi; Câu lạc bộ đàn và hát dân ca xã Hoàng 

Đồng (được thành lập tại Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của 

UBND xã Hoàng Đồng); Đội văn nghệ quần chúng xã Hoàng Đồng (Quyết định 

số 210/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND xã Hoàng Đồng). 

+Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống có 

đặc thù riêng: 18/18 thôn tiếp tục duy trì nhà văn hóa khang trang sạch đẹp, 

thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, duy trì và bảo tồn bản 

sắc văn hóa dân tộc như:  hoạt động của câu lạc bộ đàn then, câu lạc bộ bóng 

chuyền hơi, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, các hoạt động cho thanh thiếu niên 

trong thời gian hè, ngày 01/6, ngày tết trung thu...Tập luyện các chương trình 

văn nghệ phục vụ hội nghị của thôn, tham gia các cuộc thi của xã, thành phố...; 

hàng năm xã tổ chức Lễ hội Đền Vua Lê vào ngày 23 tháng Riêng luôn thu hút 

được đông đảo nhân dân, du khách thập phương đến dự lễ hội. 

- Giáo dục: Kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ.  
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+ Năm 2019, xã Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; Đạt chuẩn phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 

Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở  mức độ 3;  

+ Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học bậc trung học phổ 

thông, bổ túc trung học, học nghề năm 2019: 687/717 học sinh đã tốt nghiệp 

THCS đạt 95,82%. 

+ Tổng số người từ đủ 15 tuổi trở lên có hộ khẩu thưởng trú, đang có việc 

làm trên địa bàn xã Hoàng Đồng là 6.140 người; Tổng số người lao động có việc 

làm qua đào tạo: 4.079, trong đó: Trên đại học, đại học, cao đẳng: 946 người; 

Trung cấp: 623 người; Sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng: 2.510 người; 

Chưa qua đào tạo: 2.061 người. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 4.079 

người/6.140 người, đạt 66,43%.  

- Y tế:  

+ Thực hiện tốt các chương trình Quốc Gia về y tế, chương trình tiêm 

chủng mở rộng cho các đối tượng, trường hợp, công tác DS-KHHGĐ. Chương 

trình phòng chống suy dinh dưỡng. Kết quả chấm điểm đánh giá các tiêu chí 

theo Quyết định 4667/QĐ-BYT đạt 91/100 điểm (có báo cáo và bảng chấm 

điểm kèm theo). Công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch 

được thực hiện tốt, không có tình trạng ngộ độc thực phẩm đông người xảy ra. 

+ Tính đến hết tháng 10/2019 số người tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia 

đình là 10.392/10.923 người, đạt 95,13%.  

Đánh giá chung tiêu chí số 11 về Văn hóa, Giáo dục, Y tế: Đạt 

2.12. Tiêu chí số 12 về Vệ sinh môi trường 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

+ Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ≥ 95%; Tỷ lệ hộ 

dân được sử dụng nước sạch ≥ 55%. 

+ Đường làng ngõ xóm thường xuyên được quét dọn, phát quang, vệ sinh 

sạch sẽ bảo đảm sáng- xanh - sạch - đẹp, phù hợp với bản sắc văn hóa của từng 

xã. Các thôn trên địa bàn xã phải có quy chế vệ sinh đường làng, ngõ xóm (định 

kỳ tối thiểu 02 lần/tháng tổ chức làm vệ sinh chung); khuyến khích xây dựng 

hàng rào cây xanh hoặc xanh hóa tường rào cứng hai bên đường qua các khu dân 

cư tập trung bằng các loại cây xanh, hoa, cây cảnh phù hợp tạo cảnh quan xanh, 

sạch, đẹp và thân thiện với môi trường. 

+ Nước thải sinh hoạt trong các khu dân cư phải có hệ thống xử lý thoát 

nước đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường; chất thải rắn thu gom, xử lý 

đảm bảo theo quy định. 

+ Rác thải phải được thu gom, phân loại, xử lý ngay từ hộ gia đình đảm 
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bảo không có tình trạng vứt rác nơi công cộng và những nơi trái quy định; 100% 

hộ gia đình đều có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường. 

+ Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án cụ thể về bảo vệ môi 

trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: Đạt 

+ Tỷ lệ số hộ có vườn được chỉnh trang, cải tạo hợp lý và lựa chọn các 

loại cây trồng phù hợp để nâng cao giá trị sử dụng đất góp phần làm tăng thu 

nhập và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp ≥ 70% 

+ Tối thiểu 90% chuồng trại chăn nuôi trong khu dân cư được xây dựng 

đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định, chất thải chăn nuôi phải được xử lý, 

không xả thải trực tiếp ra môi trường (trường hợp chăn nuôi gia cầm thì phải có 

khu chăn thả riêng, có hàng rào đảm bảo gia cầm tự không do ra sân, nhà và 

đường công cộng). 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

+ Trên địa bàn xã có 2.846 hộ /2.846 hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt 

hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 100%; Có 2.547hộ /2.846 hộ dân được sử dụng nước sạch 

đạt tỷ lệ 89,5%.  

+ Trên địa bàn xã có 198 tuyến đường làng ngõ xóm thường xuyên được 

quét dọn, phát quang, bảo đảm vệ sinh sạch sẽ. UBND xã thường xuyên duy trì 

tổng vệ sinh môi trường hàng tháng, từng thôn trên địa bàn; có quy chế định kỳ 

02 lần/tháng tổ chức làm vệ sinh chung; 18/18 thôn đã triển khai trồng hàng rào 

hoa, cây cảnh dọc trục đường chính của thôn, hai bên đường qua các khu dân cư 

tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thân thiện môi trường.  

+ Nước thải sinh hoạt trong các khu dân cư phải có hệ thống xử lý thoát 

nước đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường; chất thải rắn thu gom, xử lý 

đảm bảo theo quy định: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã đã nhận thức được 

ảnh hưởng của chất thải, nước thải nên đã có ý thức tự giác thu gom xử lý và 

được công ty TNHH Huy Hoàng thu gom, xử lý. Về nước thải sinh hoạt trong 

các khu dân cư có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải, xây dựng bể tự hoại, 

hố lắng đảm bảo theo quy định, đạt tỷ lệ 100%; không để tù đọng, tắc nghẽn 

nước thải. Về chất thải rắn: Các hộ trên địa bàn xã đã có ý thức tự giác thu gom, 

xử lý chất thải, nước thải theo khả năng đảm bảo vệ sinh môi trường, đạt 100% 

+ Rác thải phải được thu gom, phân loại, xử lý ngay từ hộ gia đình đảm 

bảo không có tình trạng vứt rác nơi công cộng và những nơi trái quy định; 100% 

hộ gia đình đều có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường: Có 2.952 

hộ/2.952 hộ, đạt 100% hộ gia đình, cá nhân tham gia thực hiện quy chế vệ sinh 

môi đường làng, ngõ xóm của 18/18 thôn; không có tình trạng vứt rác bừa bãi ra 

nơi công cộng; 100% hộ gia đình có ý thức tham gia bảo vệ cảnh quan môi 

trường. 
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+ Thực hiện hiệu quả các giải pháp, phương án cụ thể về bảo vệ môi 

trường, chủ động phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu: 

UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 28/01/2019 về bảo vệ 

môi trường; kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 21/01/2019 về ra quân làm thủy 

lợi, vệ sinh môi trường và làm đường giao thông nông thôn; kế hoạch số 48/KH-

UBND ngày 03/6/2019 về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. 

Trên địa bàn xã có 13/13 cơ sở đã cso thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định; 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong hoạt động đã có ý thức thu gom, vệ sinh 

môi trường xung quanh, không gây ảnh hưởng tới môi trường. 

+ Tỷ lệ số hộ có vườn được chỉnh trang, cải tạo hợp lý và lựa chọn các 

loại cây trồng phù hợp để nâng cao giá trị sử dụng đất góp phần làm tăng thu 

nhập và tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp: Với sự vào cuộc của cả hệ 

thống chính trị và nhân dân trên địa bàn xã nên đường làng, ngõ xóm, cảnh quan 

từng hộ xanh, sach, đẹp và không có hoạt động suy giảm môi trường. Theo 

thống kê trên địa bàn xã có 1.239 hộ/2.952 hộ có vườn, trong đó số hộ có vườn 

được chỉnh trang, cải tạo hợp lý là 1.052/1.236 hộ, đạt 73%.   

+ Tối thiểu 90% chuồng trại chăn nuôi trong khu dân cư được xây dựng 

đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định, chất thải chăn nuôi phải được xử lý, 

không xả thải trực tiếp ra môi trường: Kết quả rà soát tháng 10/2019, trên địa 

bàn xã có 199/202 chuồng trại chăn nuôi trong khu dân cư được xây dựng đảm 

bảo vệ sinh môi trường theo quy định, chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý, 

không xả thải trực tiếp ra môi trường, đạt 98,51%. 

Đánh giá chung tiêu chí số 12 về Vệ sinh môi trường: Đạt 

2.13. Tiêu chí số 13 về Khu dân cư kiểu mẫu 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Mỗi xã hoàn thành xây dựng tối thiểu 01 khu dân cư 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí: Trên địa bàn xã đã hoàn thành xây dựng 01 

khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Hoàng Thanh. Kết quả thực hiện 

các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mâu theo Quyết định 1271/QĐ-

UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Tiêu chí số 1 về Nhà ở hộ gia đình 

1.1. Nhà ở và công trình phụ trợ:  

- Tổng số có 59/59 nhà trong khu dân cư kiểu mẫu có nhà đạt chuẩn theo 

quy định của Bộ Xây dựng đạt tỷ lệ 100%. 

- Đồ đạc, vật dụng trong các gia định đều được các hộ dân có ý thức sắp 

xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học và vệ sinh sạch sẽ. 
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- 59/59 hộ có công trình phụ trợ nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp … 

được bố trí ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ; cổng, ngõ, sân nhà, hàng rào được chỉnh 

trang bảo đảm mỹ quan và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương; 

trồng hoa dâm bụt, hoa mười giờ 350m/392m đường ngõ xóm, đạt  89%. 

- Trên địa bàn khu dân cư kiểu mẫu có 02 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm 

có chuồng trại đảm bảo hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 100%.     

1.2. Vườn hộ gia đình:  

Số hộ có vườn được chỉnh trang, cải tạo hợp lý, tạo cảnh quan xanh, sạch, 

đẹp lựa chọn các loại cây trồng phù hợp phục vụ sinh hoạt hoặc các loại cây 

trồng có giá trị kinh tế nâng cao thu nhập: 07/07 hộ có vườn thường xuyên vệ 

sinh vườn sạch sẽ, trồng cây ăn quả như cam, ổi, bưởi là các loại cây trồng có 

giá trị kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ, đạt 100%. 

2. Tiêu chí số 2 Đường Giao thông 

2.1. Đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư được cứng hóa (nhựa 

hóa, bê tông hóa, lát gạch, lát đá…), có hệ thống thoát nước hai bên đường, hoặc 

các rãnh xương cá trên phần lề đường để bảo đảm thoát nước tốt vào mùa mưa, 

không gây ứ đọng: 606 m chiều dài của ngõ đã được bê tông hóa và có mương 

thoát nước. 

2.2. Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm chính trong khu dân cư có điện 

chiếu sáng: 20 bóng điện chiếu sáng, 15 bóng chiếu sáng nghệ thuật đảm bảo 

nhân dân đi lại thuận tiện. 

2.3. Đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư được xanh hóa bằng các 

hình thức phù hợp như: Trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa, cây cảnh hoặc 

trồng cây leo bám phủ xanh hàng rào cứng, trồng cây bóng mát bên đường,…: 

300 chậu hoa hoa dâm bụt, hoa mười giờ và 200 m hoa dâm bụt, đạt 82,5%. 

2.4. Các tuyến đường trục chính của khu dân cư được giao cho các tổ 

chức đoàn thể và các hộ gia đình đảm nhận tự quản để thực hiện duy tu, sửa 

chữa phát quang đảm bảo tầm nhìn: giao cho Chi hội phụ nữ và nhân dân trong 

ngõ đảm nhận, thường xuyên vệ sinh môi trường, đảm bảo sáng - xanh - sạch - 

đẹp. 

3. Tiêu chí số 3 Nhà văn hóa và khu thể thao thôn 

3.1. Nhà Văn hóa:  

- Có sân khấu 20m2 trong Hội trường phù hợp với diện tích nhà văn hóa: 

Sân khấu có phông, màn sân khấu phù hợp; có bộ trang trí khánh thiết gồm: 01 

cờ Đảng, 01 cờ Tổ quốc, 01 tượng Bác Hồ, 01 khẩu hiệu; có đầy đủ trang thiết 

bị âm thanh ánh sáng như: Loa, đài, bóng điện, quạt. 

- Thôn đã trang bị 12 bàn, 160 ghế đảm bảo phục vụ sinh hoạt cộng đồng. 
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- Nhân dân tham gia đầy đủ các hoạt động tại nhà văn hóa thôn như: Tổ 

chức giao lưu văn nghệ với các thôn, các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ cho 

trẻ em, người cao tuổi có 198/238 người, đạt 83,19% (≥ 30%). 

 - Khuôn viên nhà văn hóa đảm bảo xanh sạch đẹp, có trồng hoa cây cảnh 

tạo cảnh quan môi trường đẹp. Trồng 25 chậu hoa tại sân nhà văn hóa. 

- 100% các hộ dân (59/59 hộ) trong khu được nghe thông tin từ hệ thống 

loa phát thanh của xã.  

3.2. Khu thể thao thôn: 

- Có khu thể thao đạt chuẩn theo quy định: Có trang bị một số dụng cụ thể 

dục thể thao, phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương;  

- Có mô hình hoạt động thể thao quần chúng phù hợp (tổ, đội, câu lạc 

bộ…) thu hút từ 60% trở lên người dân tham gia: Có câu lạc bộ Flames, đi bộ, 

cầu lông, bóng chuyền hơi thường xuyên tập luyện, thu hút 190/238 người tham 

gia, đạt 79,83%. 

4. Tiêu chí số 4 Phát triển sản xuất và giảm nghèo 

4.1. Trong khu dân cư có ít nhất từ 02 mô hình sản xuất có hiệu quả trở 

lên (trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ,…) thu nhập 

từ 50-70 triệu đồng/mô hình/năm: Trong khu dân cư có 03 mô hình sản xuất 

kinh doanh: mô hình gép ván, ép cọc bê tông của hộ anh Lê Hải Ngọc, thu nhập 

bình quân 2 tỷ đồng/năm; mô hình kinh doanh thương mại của hộ anh Nguyễn 

Quang Khải, thu nhập 800 triệu đồng/năm; hộ anh Chu Văn Vành kinh doanh 

tổng hợp và trồng cây ăn quả thu nhập 100 triệu đồng/năm.  

4.2. Tỷ lệ hộ nghèo trong khu dân cư theo chuẩn nghèo đa chiều ≤ 2%: 

không có hộ nghèo. 

5. Tiêu chí số 5 về Văn hóa, Giáo dục, Y tế 

5.1.  Văn hóa:  

- 59/59 hộ gia đình trong khu dân cư kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn Gia đình 

văn hóa năm 2019 đạt tỷ lệ 100%. 

- 100% người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, 

các hộ gia đình trong khu dân cư kiểu mẫu thực hiện tốt các quy định về nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không có trường hợp vi 

phạm. 

- Trong khu dân cư có hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao quần chúng 

thu hút từ 79,83% người dân tham gia và trong thôn có một đội văn nghệ hoạt 

động thường xuyên, có hiệu quả.  
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5.2.  Giáo dục:  

- Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo trong khu dân cư : Có 9/9 em đạt tỷ 

lệ 100%. 

- 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (6/6 em) và 100% trẻ hoàn thành chương trình 

tiểu học đúng độ tuổi: 36/36 em, đạt 100%. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học các cấp bậc 

học (Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề…) 30/30 em 

đạt tỷ lệ 100%. 

- Dân số trong độ tuổi lao động có khả năng lao động của khu dân cư có 

việc làm thường xuyên: 145/145 người, đạt 100%. 

5.3. Y tế:  

Tỷ lệ người dân trong khu dân cư tham gia bảo hiểm y tế: 238/238 người, 

đạt tỷ lệ 100%. 

6. Tiêu chí số 6 Vệ sinh môi trường 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch trong khu dân 

cư: Nước hợp vệ sinh 100%; nước sạch 55%: 59/59 hộ gia đình sử dụng nước 

máy do công ty cấp thoát nước Lạng Sơn cung cấp đạt tỷ lệ 100% hộ được sử 

dụng nước sạch. 

- Đường làng ngõ xóm trong khu dân cư thường xuyên được phát dọn vệ 

sinh sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu sáng - xanh - sạch - đẹp; có quy ước vệ sinh môi 

trường của khu dân cư; có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả thu 

hút được sự tham gia của cộng đồng: hàng tháng ra quân tổng vệ sinh trong khu 

dân cư 2 lần, đảm bảo đường xanh, sạch, đẹp. 

- Nước thải của các hộ gia đình trong khu dân cư được xử lý đảm bảo vệ 

sinh môi trường. Rác thải phải được thu gom, phân loại, xử lý ngay từ hộ gia 

đình, không có việc vứt rác thải ra nơi công cộng: 59/59 hộ sử dụng dịch vụ thu 

gon rác, vệ sinh môi trường của Công ty TNHH Huy Hoàng. 

- Tỷ lệ hộ gia đình có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và 

ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường; tỷ lệ hội viên hội phụ nữ thực hiện 

có hiệu quả cuộc vận động gia đình “5 không- 3 sạch”: 100%; 59/59 hộ ký cam 

kết giữ gìn vệ sinh môi trường, 59/59 hộ đạt gia đình 5 không, 3 sạch và có 

50/50 hộ gia đình hội viên phụ nữ đã được gắn biển 5 không, 3 sạch. 

- Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu tuân thủ các quy 

định về vệ sinh an toàn thực phẩm: 11/11 hộ cam kết tuân thủ ATVSTP và Ban 

chỉ đạo thường xuyên kiểm tra ATTP của cơ sở. 
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7. Tiêu chí số 7 An ninh trật xã hội và Bình đẳng giới 

- An ninh trật tự đảm bảo, an toàn, không có công dân thường trú tại khu 

dân cư phạm tội; không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ 

nhân dân, khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật: Thành 

lập 01 tổ liên gia và 01 Tổ an ninh tự quản đảm bảo an ninh trật tự. 

- Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm 

người mắc các tệ nạn xã hội: Đạt. 

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ 

trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã 

hội: có 01 địa chỉ tin cậy, 01 tổ hòa giải của thôn hoạt động rất hiệu quả, trong 

thôn không có bạo lực. 

Ủy ban nhân thành phố đã ban hành Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 

04/12/2019 công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Hoàng Thanh, 

xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn năm 2019. 

Đánh giá chung tiêu chí số 13 về Khu dân cư kiểu mẫu: Đạt 

2.14. Tiêu chí số 14 về Hệ thống chính trị và An ninh, trật tự xã hội 

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

- Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và 

nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn 

“trong sạch vững mạnh” và Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp. 

- Về cải cách hành chính: Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. 

+ 100% thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và 50% thủ tục hành chính được triển khai hình thức dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3-4. 

+ Cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các 

tổ chức, cá nhân đạt từ 100% số hồ sơ trở lên. 

- An ninh trật tự đảm bảo, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc, có các mô hình tự quản hoạt động thường xuyên, hiệu 

quả. 

- Các thôn, bản xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước, hương ước tại 

cộng đồng, tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho 

người dân. 
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b) Kết quả thực hiện tiêu chí:  

- Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và 

nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ, không có cán bộ công chức 

vi phạm kỷ luật. Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” năm 2017, 

năm 2018, dự kiến năm 2019 đạt; chính quyền xã đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ năm 2017, 2018, dự kiến năm 2019 đạt. 

- Về cải cách hành chính: UBND xã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ 

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. 100% thủ tục hành 

chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tổng số TTHC 

cấp xã là 93 TTHC. Hiện nay số TTHC được  khai hình thức dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4 là 48 TTHC (chiếm tỷ lệ 51,6%). Tại đia chỉ: 

https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=1&maThu

Tuc=&numCQ=21&dieuKienMoRong=&maCoQuan=UBND_TP_LANGSON

&maLinhVuc=&maMucDo=MUC_DO_3&maCapTT=1 

+ Cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các 

tổ chức, cá nhân đạt 100%. 

- An ninh chính trị, an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế xã 

hội,...được đảm bảo. Đã chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động, bám sát nắm 

tình hình địa bàn chủ động phát hiện và tham mưu, giải quyết các vụ việc liên 

quan đến công tác an ninh, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, không để 

hình thành "điểm nóng", tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ xảy ra.UBND xã 

đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các đoàn thể, 

chi, hội trên địa bàn triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh 

với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và đạt được kết quả tích cực, tội phạm giảm, 

không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT, các đối tượng tù tha, án 

treo được quản lý đúng theo quy định của pháp luật, phong trào toàn dân tham 

gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó đã 

góp phần tạo môi trường thuận lợi, ổn định phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương. 

- Các thôn, bản xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước, hương ước tại 

cộng đồng, tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho 

người dân: Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND 

thành phố Lạng Sơn thay thế và công nhận các bản hương ước Xã Hoàng Đồng: 

có 18 bản hương ước được thay thế; công nhận 01 hương ước sau khi sáp nhập. 

Sau khi có Quyết định UBND Xã Hoàng Đồng đã chỉ đạo các thôn thực hiện 

tuyên truyền triển khai thực hiện các nội dung hương ước và niêm yết công khai 
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tại nhà văn hóa thôn để người dân trong thôn biết và thực hiện. 

Đánh giá chung tiêu chí số 14 về Hệ thống chính trị và An nin, trật tự 

xã hội: Đạt 

3. Kết quả huy động nguồn lực :  

Từ năm 2016 đến nay xã đã huy động được 40.535,9 triệu đồng để đầu tư 

cho Chương trình, trong đó: Ngân sách nhà nước (bao gồm vốn lồng ghép từ các 

chương trình, dự án khác) 10.106,35 triệu đồng (chiếm 24,93%); cộng đồng dân 

cư 7.561,3 triệu đồng (chiếm 18,73%); tín dụng: 22.868,25 triệu đồng (chiếm 

56,41%) 

 - Tổng kinh phí đã thực hiện: 40.535,9  triệu đồng, trong đó: 

 - Ngân sách Trung ương 10.106,35 triệu đồng, chiếm 24,93%  

 - Vốn vay tín dụng 22.868,25  triệu đồng, chiếm 56,41%) 

 - Nhân dân đóng góp 7.561,3  triệu đồng, chiếm chiếm 18,73%. 

4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn 

mới: UBND xã trong quá trình thực hiện, không có nợ đọng xây dựng cơ bản. 

II. KẾT LUẬN 

1. Về hồ sơ 

Hồ sơ của UBND xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã có đủ hồ sơ 

theo quy định tại Quyết định 1770/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công 

nhận, công nhận lại, thu hồi quyết định công nhận và thực hiện việc công bố, 

công bố lại, công bố thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2019-2020. 

Đánh giá: Hồ sơ đạt yêu cầu so với quy định. 

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao 

Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Hoàng Đồng đã được 

UBND thành phố thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra 

là 14/14 tiêu chí, đạt 100%. 

Đạt yêu cầu so với Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn 

mới: Không có nợ đọng xây dựng cơ bản. 
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III. KIẾN NGHỊ 

Căn cứ vào kết quả thực hiện, đối chiếu với quy định tại Quyết định số 

933/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bộ 

tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn đã tiến hành thẩm tra, 

lập hồ sơ đề nghị xét công nhận theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quyết 

định 1770/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban 

hành Quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công nhận lại, 

thu hồi quyết định công nhận và thực hiện việc công bố, công bố lại, công bố thu 

hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020. 

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành thẩm 

định trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2019./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh (b/c); 
- TT Thành ủy (b/c);  
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị TP; 
- UBND các xã; 
- C,PVP+CV; 
- Trang thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Trí Thức 
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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA 
CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO 

của xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
(Kèm theo Báo cáo số: 949/BC-UBND ngày  06/12/2019  

của UBND thành phố Lạng Sơn) 
 

TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

1 
Đường 
giao 
thông 

1.1. Hệ thống đường giao thông trên 
địa bàn xã được giao quản lý cụ thể, 
được duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp 
theo quy định. 

100%  100%  Đạt 

1.2.  Đường trục thôn, xóm:  Đạt    Đạt 

- Tỷ lệ km được cứng hóa mặt đường 
đạt quy định của Bộ Giao thông vận 
tải  

≥ 80% 
 11,672km/12,05
9km 
 = 96,79% 

  

- Có rãnh thoát nước hai bên đường 
hoặc đảm bảo thoát nước tốt vào mùa 
mưa, không ứ đọng 

≥  90%  100%   

- Có biển báo giao thông đầu các trục 
thôn (biển báo hạn chế tải trọng xe, 
biển chỉ dẫn...). 

Đạt     

1.3.  Đường ngõ, xóm: Đạt    Đạt 

- Tỷ lệ km được cứng hóa mặt đường 
(mặt đường tối thiểu 2,0m; trừ trường 
hợp bất khả kháng mặt đường rộng 
1,0m). 

≥ 75% 
 40,408km/46,56
3km  
= 86,78% 

  

- Có rãnh thoát nước mặt đường hoặc 
đảm bảo thoát nước tốt, không lầy lội 
vào mùa mưa 

Đạt     

2 

Nhà văn 
hóa, 
Khu thể 
thao 

2.1.Nhà văn hoá , khu thể thao xã  Đạt    Đạt 

- Nhà văn hóa, hội trường xã: Có các 
phòng chức năng theo quy định và 
phù hợp với điều kiện thực tế tại địa 
phương. Các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ được tổ chức theo quy định tại 
Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, 
ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể 
thao và Du lịch. 

Đạt 
 Có 05 phòng 
chức năng 

 Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

- Khu thể thao: Được xây dựng theo 
quy định (tối thiểu phải có sân bóng 
đá 07 người với diện tích từ 45m x 
60m theo tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn 
phải có quy hoạch sân bóng đá 90m x 
120m theo tiêu chuẩn) và có một số 
dụng cụ thể dục, thể thao đảm bảo 
theo công trình thể dục thể thao và các 
môn thể thao của từng địa phương. 
Các hoạt động thể dục, thể thao phải 
đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 
12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 
22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao 
và Du lịch. 

Đạt 

 Có sân bóng đá 
07 người, xà đơn, 
xà kép, sân đẩy 
gậy, bóng chuyền 
hơi 

 Đạt 

 - Có điểm vui chơi, giải trí và thể 
thao cho trẻ em và người cao tuổi (có 
thể xây dựng riêng hoặc bố trí kết 
hợp). Có hoạt động văn hóa, vui chơi 
giải trí cho trẻ em và người cao tuổi 
đạt 30% thời gian hoạt động. 

Đạt 

 Có sân nhà văn 
hóa xã, thu hút 
3632/11.531 
người, bằng 32%  

 Đạt 

2.2. Nhà văn hóa và sân thể thao thôn Đạt    Đạt 

- Nhà văn hóa thôn: Có đầy đủ trang 
thiết bị nhà văn hoá theo quy định. 
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thu 
hút 30% trở lên/tổng số dân tham gia; 
hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí 
phục vụ trẻ em đạt 30% thời gian hoạt 
động 

Đạt 
 Có trang thiết 
chế đảm bảo phục 
vụ cho sinh hoạt 

 Đạt 

- Có sân thể thao đơn giản (từ 200m2 
trở lên) và có các dụng cụ thể thao tối 
thiểu phù hợp với phong trào thể thao 
quần chúng ở địa phương; thu hút 
15% trở lên/tổng số dân tham gia hoạt 
động thể dục thể thao. 

Đạt 

 Có sân thể thao 
thôn, Thu hút 
tổng số 
2.156/11.351 
người, bằng 19% 

 Đạt 

3 Thủy lợi 

3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông 
nghiệp sau khi chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng phù hợp được tưới tiêu chủ 
động bởi công trình thủy lợi. 

≥  90%  100%  Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

3.2. Có mô hình áp dụng công nghệ 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản 
xuất phát triển các loại cây trồng có 
giá trị cao phục vụ tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông 
thôn mới 

≥  01 
mô 
hình 

 01 mô hình  Đạt 

3.3. Các đơn vị sử dụng nước (UBND 
cấp xã, HTX, THT,...) xây dựng kế 
hoạch tổ chức quản lý, khai thác, vận 
hành công trình thủy lợi, có kế hoạch 
phân phối, điều tiết nước đảm bảo cấp 
nước tiết kiệm, kịp thời và hiệu quả. 

Đạt    Đạt 

4 
Hệ 
thống 
điện 

4.1. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện 
thường xuyên, an toàn từ các nguồn 
điện, có sử dụng các thiết bị tiết kiệm 
điện 

100%  100%  Đạt 

4.2. Đường giao thông đi qua khu dân 
cư tập trung có điện chiếu sáng 

≥  50%  86%  Đạt 

5 
Trường 
học 

Trường học các cấp đạt chuẩn quốc 
gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy 
học. 

100% 
 4/4 nhà trường 
đạt chuẩn Quốc 
gia = 100% 

 Đạt 

6 
Truyền 
thông 

6.1. Đài truyền thanh xã:  

Đạt 

   Đạt 

- Đài truyền thanh xã và hệ thống loa 
truyền thanh tại các thôn hoạt động 
hiệu quả, ổn định, đảm bảo thời gian 
hoạt động tối thiểu 2h/ngày, trong đó 
có thời lượng dành cho phát sóng các 
nội dung thông tin, tuyên truyền từ 
chính quyền cấp xã. 

 phát và tiếp sóng 
2h/ngày 

Đạt  

- Đảm bảo 75% hộ dân nghe được 
thông tin từ hệ thống loa hoạt động. 

 87% hộ dân 
được nghe 

 Đạt 

6.2. Xã có Trang thông tin điện tử của 
xã hoặc Trang thông tin điện tử thành 
phần trên cổng/trang thông tin điện tử 
của huyện cung cấp tối thiểu các 
thông tin: 

Đạt 

 Trang thông tin 
điện tử thành 
phần trên 
cổng/trang thông 
tin điện tử của 
thành phố 

 
 
 
 Đạt 

- Tổ chức bộ máy hành chính, thông 
tin liên hệ của cán bộ, công chức. 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

- Thông tin địa giới hành chính, điều 
kiện tự nhiên, văn hóa, di tích, danh 
thắng, quảng bá tiềm năng, thế mạnh 
của xã. 

    

- Tin tức hoạt động của xã.     

- Thông tin tuyên truyền phổ biến 
chính sách, pháp luật. 

    

7 

Nhà ở 
và công 
trình 
phụ trợ 

7.1. Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn 
theo quy định của Bộ Xây dựng 

≥ 90%  99,26%  Đạt 

Đạt     

7.2. Nhà ở có kiến trúc phù hợp phong 
tục, tập quán đặc trưng của địa 
phương và nhà ở dân cư phải được 
sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa 
học, thường xuyên được vệ sinh sạch 
sẽ. 

Đạt    Đạt 

7.3. Các công trình phụ trợ (sân, cổng, 
ngõ, tường rào, nhà tắm, bể nước, nhà 
tiêu, nhà bếp) được bố trí thuận tiện 
sinh hoạt, hợp vệ sinh, bảo đảm mỹ 
quan.  

Đạt    Đạt 

8 
Thu 
nhập 

Thu nhập bình quân đầu người khu 
vực nông thôn đến năm 2020 (triệu 
đồng/người) 

2018: 
36 Tr 

    

2019: 
39 Tr 

 39,46 Triệu  Đạt 

2020: 
43 Tr 

    

9 
Hộ 
nghèo 

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 
2018-2020 

≤ 6%  0,19%  Đạt 

10 

Phát 
triển 
sản xuất 
và hình 
thức tổ 
chức 
sản xuất 

10.1. Có hợp tác xã hoạt động có hiệu 
quả, tham gia vào chuỗi liên kết hoặc 
một khâu trong chuỗi liên kết (sản 
xuất, tiêu thụ, dịch vụ,...). 

Đạt 

 Mô hình Liên kết 
giữa HTX sản 
xuất  dịch vụ 
nông nghiệp Nà 
Sèn và công ty 
CP du lịch xuất 
nhập khẩu Lạng 
Sơn  trong tiêu 
thụ Rượu và thịt 
lợn 

 Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

10.2. Có mô hình phát triển sản xuất 
gắn với sản phẩm trọng điểm của địa 
phương theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng, có sự liên kết trong tổ chức 
sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác 
xã...; sản phẩm trọng điểm được xây 
dựng nhãn mác, bao bì, đảm bảo chất 
lượng, an toàn thực phẩm, có định 
hướng phát triển dịch vụ, du lịch phù 
hợp...  

Đạt 
 HTX sản xuất và 
dịch vụ nông 
nghiệp Nà Trang 

 Đạt 

11 

Văn 
hóa, 
Giáo 
dục, Y 
tế 

11.1. Văn hoá:       Đạt 

- Tỷ lệ thôn, bản được công nhận và 
giữ vững danh hiệu "Thôn văn hoá" 2 
năm trở lên 

≥ 90%  94,44%  Đạt 

-  Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia 
đình văn hoá 

≥  90%  94,8% Đạt  

- Xã có các câu lạc bộ Văn hoá, văn 
nghệ, thể thao quần chúng hoạt động 
có hiệu quả  

Đạt 
 4 CLB 
  

 Đạt 
  

- Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc truyền thống có đặc 
thù riêng. 

Đạt 
 Tổ chức Lễ hội 
Đền Vua Lê hàng 
năm 

Đạt  

11.2. Giáo dục:  Đạt    Đạt 

- Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 
theo quy định hiện hành 

Đạt  Mức độ 2  Đạt 

- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục tiểu học và trung học cơ 
sở mức độ 3 theo quy định hiện hành  

Đạt  Mức độ 3  Đạt 

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào 
tạo 

≥ 65%  66,43%  Đạt 

11.3. Y tế:       Đạt 

- Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế với 
số điểm từ 85 điểm trở lên; thực hiện 
tốt công tác kiểm soát các bệnh truyền 
nhiễm và bệnh gây dịch, không có 
tình trạng ngộ độc thực phẩm đông 
người 

Đạt  91/100 điểm  Đạt 

- Tỷ lệ người tham gia BHYT  ≥  90 %  95,13%  Đạt 
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TT 
Tên tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Tiêu 
chí đạt 
chuẩn 

Kết quả thực 
hiện 

Kết 
quả 

thẩm 
tra 
của 

thành 
phố  

12 
Vệ sinh 
môi 
trường 

12.1. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh; Tỷ lệ hộ dân 
được sử dụng nước sạch  

- Nước 
hợp vệ 
sinh ≥ 
95% 

 2.846/2.846 hộ 
dân được sử dụng 
nước sinh hoạt 
hợp vệ sinh đạt tỷ 

lệ 100%; Có 
2.547hộ /2.846 
hộ 100% 

 Đạt 

- Nước 
sạch  
≥ 55% 

 Có 2.547hộ 
/2.846 hộ đạt 
89,5% 

  Đạt 

12.2. Đường làng ngõ xóm thường 
xuyên được quét dọn, phát quang, vệ 
sinh sạch sẽ bảo đảm sáng- xanh - 
sạch - đẹp, phù hợp với bản sắc văn 
hóa của từng xã. Các thôn trên địa bàn 
xã phải có quy chế vệ sinh đường 
làng, ngõ xóm (định kỳ tối thiểu 02 
lần/tháng  tổ chức làm vệ sinh chung); 
khuyến khích xây dựng hàng rào cây 
xanh hoặc xanh hóa tường rào cứng 
hai bên đường qua các khu dân cư tập 
trung bằng các loại cây xanh, hoa, cây 
cảnh phù hợp tạo cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp và thân thiện với môi 
trường. 

Đạt 

 198 tuyến đường 
làng ngõ xóm 
thường xuyên 
được quét dọn, 
các thôn tổ chức 
tổng vệ sinh môi 
trường tập chung 
2 lần/tháng 

 Đạt 

12.3. Nước thải sinh hoạt trong các 
khu dân cư phải có hệ thống xử lý 
thoát nước đảm bảo vệ sinh, không ô 
nhiễm môi trường; chất thải rắn thu 
gom, xử lý đảm bảo theo quy định. 

Đạt  Đạt  Đạt 

12.4. Rác thải phải được thu gom, 
phân loại, xử lý ngay từ hộ gia đình 
đảm bảo không có tình trạng vứt rác 
nơi công cộng và những nơi trái quy 
định; 100% hộ gia đình đều có ý thức 
và tham gia bảo vệ cảnh quan môi 
trường 

Đạt 
 Rác thải được 
CT TNHH Huy 
Hoàng thu gom. 

 Đạt 

12.5. Thực hiện hiệu quả các giải 
pháp, phương án cụ thể về bảo vệ môi 
trường, chủ động phòng chống thiên 
tai và thích ứng với biến đổi khí hậu 

Đạt 

 Có kế hoạch, 
phương án bảo vệ 
môi trường, 
phòng chống 
thiên tai và thích 
ứng với biến đổi 
khí hậu  

 Đạt 
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12.6. Tỷ lệ số hộ có vườn được chỉnh 
trang, cải tạo hợp lý và lựa chọn các 
loại cây trồng phù hợp để nâng cao 
giá trị sử dụng đất góp phần làm tăng 
thu nhập và tạo cảnh quan môi trường 
xanh, sạch, đẹp 

≥ 70% 

Số hộ có vườn 

được chỉnh trang, 

cải tạo hợp lý là 

1.052/1.236 hộ, 

đạt 73%.   

 

 Đạt 

12.7. Tối thiểu 90% chuồng trại chăn 
nuôi trong khu dân cư được xây dựng 
đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy 
định, chất thải chăn nuôi phải được xử 
lý, không xả thải trực tiếp ra môi 
trường (trường hợp chăn nuôi gia cầm 
thì phải có khu chăn thả riêng, có 
hàng rào đảm bảo gia cầm tự không 
do ra sân, nhà và đường công cộng).  

Đạt 
 199/202 chuồng 
trại  
= 98,51% 

 Đạt 

13 

Khu 
dân cư 
kiểu 
mẫu 

Mỗi xã hoàn thành xây dựng tối thiểu 
01 khu dân cư 

Đạt 
 Khu DCKM thôn 
HoàngThanh 

 Đạt 

14 

Hệ 
thống 
chính 
trị và 
An 
ninh, 
trật tự 
xã hội 

14.1. Cán bộ, công chức xã chấp hành 
nghiêm các quy định của pháp luật và 
nâng cao đạo đức công vụ trong thực 
hiện nhiệm vụ; Đảng bộ xã đạt tiêu 
chuẩn “trong sạch vững mạnh” và 
Chính quyền xã đạt tiêu chuẩn Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai 
năm liên tiếp 

Đạt 

 Không có cán 
bộ, công chức vi 
phạm; đảng bộ 
trong sạch vững 
mạnh năm 
2017,2018, dự 
kiến 2019 đạt; 
Chính quyền 
hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ năm 
2017, 2018, dự 
kiến 2019 đạt 

 Đạt 

14.2. Về cải cách hành chính: Niêm 
yết công khai đầy đủ các thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
cấp xã. 

Đạt 
 Niêm yết đầy đủ, 
công khai TTHC 
cấp xã 

 Đạt 
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- 100% thủ tục hành chính được thực 
hiện theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông và 50% thủ tục hành chính 
được triển khai hình thức dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3-4. 

 93/93 thủ tục 
thực hiện cơ chế 
1 cửa; 48/93 thủ 
tục thực hiện hình 
thức dịch vụ công 
trực tuyến mức 
độ 3-4, đạt 51,6%  

  Đạt 

- Cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 Có    

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính của các tổ 
chức, cá nhân đạt từ 100% số hồ sơ 
trở lên. 

100% hồ sơ   Đạt 

14.3. An ninh trật tự đảm bảo, nhân 
dân tích cực tham gia phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh tổ quốc, có các mô 
hình tự quản hoạt động thường xuyên, 
hiệu quả.  

Đạt 

An ninh, trật tự 
được đảm bảo; 
nhân dân tích cực 
tham gia phong 
trào toàn dân bảo 
vệ an ninh tổ 
quốc; duy trì mô 
hình tự quản tại 
18/18 thôn  

 Đạt 

14.4. Các thôn, bản xây dựng và thực 
hiện hiệu quả quy ước, hương ước tại 
cộng đồng, tuyên truyền nâng cao sự 
hiểu biết và ý thức chấp hành pháp 
luật cho người dân.  

Đạt 18/18 thôn  Đạt 
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